
heemstede - Sinterklaas is weer veilig 
aangekomen in het land. Samen met 
zijn Zwarte Pieten kwam hij zaterdag 
in heel wat plaatsen in de regio aan. 
In Heemstede stond de kade van de 
haven zaterdagochtend al ver voor-
dat er ook maar glimpje van de boot 
te zien is, vol met mensen. Iedereen 
probeerde zo dicht mogelijk bij het 
water te staan want het zicht werd 
een beetje belemmerd door een mis-
tige waas.

door Christa Warmerdam

Maar gelukkig sprak dorpsomroe-
per Fred Rosenhart om 11.30 uur 
de verlossende woorden: "Daar is 
de boot jongens en meisjes en ik 
zie Sinterklaas al staan. En wat zijn 
er weer veel Pieten meegekomen."
Bij de kade hebben zich inmid-
dels zoveel mensen verzameld dat 

het dringen geblazen is. Heel veel 
kinderen hebben zich verkleed als 
Piet of Sint, maar dit jaar zijn er ook 
heel wat volwassenen die met Pie-
tenpet of Mijter de Sint staan op te 
wachten. "Opa, je pet staat scheef", 
zegt een jongentje tegen zijn opa. 
Opa trekt snel de pet recht want 
met een scheve pet de Sint begroe-
ten, dat kan natuurlijk niet.
Voordat de Goedheiligman van zijn 
stoomboot stapt, zingt iedereen op 
zijn hardst de bekende sinterklaas-
liedjes. De boot van Sinterklaas is 
overigens niet alleen op het water, 
er zijn ook veel kleine bootjes met 
Zwarte Pieten en 'gewone men-
sen'. Terwijl Sint nog op de boot 
staat lopen er langs de kade al heel 
wat zwarte Pieten pepernoten en 

kleurplaten uit te de delen. Nadat 
de boot een draai in de haven heeft 
gemaakt (zodat iedereen de kans 
krijgt om Sint goed te zien) is het 
dan eindelijk zover. De boot vaart 
langzaam richting kade en de 
dorpsomroeper heeft de eer om als 
eerste de Sint een hand te geven. 
"Wat ben ik blij u te zien Sint. We 
waren toch wel een beetje onge-
rust, want met die mist en dat hele 
eind varen op de boot is toch elke 
keer weer spannend."
Sint is zichtbaar blij dat hij ook dit 
jaar weer wordt opgewacht door 
zoveel mensen. "Wat fantastisch 
om jullie allemaal weer te zien. 
Doen jullie wel voorzichtig zo 
dicht bij de kade, want straks ga 
ik naar de burgemeester en daar 
moeten jullie wel bij zijn hoor. Ik 
heb gehoord dat daar straks een 
heerlijk programma op ons wacht." 
Dan stapt Sint van de boot en loopt 
door de haag van mensen. Niet 
iedereen heeft even goed zicht op 
wat daar gebeurt maar één slim-
merikje is goed voorbereid naar de 
haven gekomen. Het 'pietje' heeft 
namelijk een trapje meegenomen. 
Vanaf de bovenste tree roept ze 
de Sint al toe. Een groot deel van 
de menigte zet ondertussen koers 
naar het gemeentehuis, daar krijgt 
iedereen de kans om de Sint 'live' 
te ontmoeten. En… wie wil dat nou 
niet. x
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Weer voet aan wal

Een mistig, maar warm en massaal ontvangst viel de Sint in Heemstede ten deel 
(Foto: Christa Warmerdam).

'Dorpsomroeper' Fred Rosenhart heet de Goedheiligman als één van de eersten 
persoonlijk welkom (Foto: Christa Warmerdam). x

haarlem/regio - Op zondag 25 
november vindt vanaf 13.00 uur 
traditiegetrouw de jaarlijkse Han-
nie Schaftherdenking plaats. In de 
Haarlemse Groenmarktkerk wordt 
stilgestaan bij het gedachtegoed 
van Hannie Schaft. Er zullen uit bin-
nen- en buitenland veel gasten naar 
Haarlem reizen. Onder hen verte-
genwoordigers van de Gedenkstät-
ten Augustaschacht en Gestapokel-
ler uit de Haarlemse zusterstad 
Osnabrück,afgevaardigden  van 
Scouting Hannie Schaft uit Almere 
en het Nationaal Comité 4 en 5 

mei. Tijdens de plechtigheid houdt 
burgemeester Bernt Schneiders 
van Haarlem een rede en zingt het 
Haarlems Kinderkoor onder leiding 
van Machteld Adema een door haar 
gemaakt lied voor de jeugd over 
Hannie schaft. Na de manifestatie 
in de kerk volgt de Stille Tocht naar 
het Kenaupark waar bij het stand-
beeld 'Vrouw in Verzet', gemaakt 
door vriendin en mede-verzets-
strijdster Truus Menger-Overstee-
gen, kransen worden gelegd. In een 
informeel samenzijn later in de kerk 
worden de banden tussen de deel-
nemers versterkt. Het uitgebreide 
programma is terug te vinden op 
www.hannieschaft.nl. x

Zij diende...

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

heemstede - Afgelopen dinsdagmid-
dag omstreeks 13.15 uur raakte op 
de Koediefslaan (kruising Blekers-
vaartweg) een 78-jarige fietsster 
gewond bij een aanrijding met 
een auto. Deze vrouw uit Heem-
stede werd aangereden door een 
(vermoedelijk) zwarte auto waar-
na zij ten val kwam. De bestuur-
der kwam vanaf de Koediefslaan 
en reed de bocht in richting Ble-
kersvaartweg. De bestuurder reed 
na de aanrijding door. Drie perso-
nen hebben de vrouw hulp gebo-
den. De politie is naar hen zoek 
voor een getuigenverklaring. Ook 
andere getuigen die het ongeval 
hebben gezien, worden verzocht 
contact op te nemen met het poli-
tiebureau in Heemstede via 0900-
8844. x

Doorrijder na
aanrijding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Bijzonder cadeauBijzonder cadeau

VrijwilligersprijsVrijwilligersprijs
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels

Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede

Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Maatwerk uit
eigen werkplaats

1000 m2 showroom. Scherpe prijzen en een 
perfecte service. 0252-525290

Hillegommerdijk 325 Beinsdorp
www.centmeubelen.nl

Culinaire verwennerij in Vogelenzang
“Kookdemonstratie” Hoe (voor) bereid ik het kerstmenu?
Gegeven door Chef-kok Marco Coppens die o.a. gewerkt heeft in Hotel l’Europe, 
het Amstel en hotel Kurhaus. Tevens 10 jaar chef bij Restaurant Hoge Heren waar 
er naast het á la carte restaurant ook aan 15 kookgroepen les werd gegeven.

U leert de fijne kneepjes van gerechten met o.a. coquille, gamba, zeebaars, hertfilet 
en wildzwijn-haas. Tevens komt het organiseren van een menu aan bod en krijgt u de 
recepten van de gerechten mee naar huis.

Op vrijdag 30 november en 7 december van 15.00 tot 18.00 uur.
Inschrijving € 7,50 per persoon (inclusief proeven, wijn en recepten). 
Reserveren noodzakelijk,

Gelijk trek gekregen? Op de avond zelf hebben we uit deze mooie ingrediënten een 
4- gangen menu samengesteld voor de prijs van € 30,00 per persoon.

Brasserie Vogelenzang, Vogelenzangseweg 182 te Vogelenzang, Tel: 023 7432712
Email: info@brasserievogelenzang.nl      Website: www.brasserievogelenzang.nl
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bloemendaal/haarlem - Met de zomer-
vakantie van 2011 vertrok Anja Brand-
se vorig jaar bij de Bornwaterschool 
in Bloemendaal, waar de Haarlemse 
vanaf 1998 leerkracht was geweest. 
Haar werkgever Stopoz vroeg haar 
toen zich in te zetten op de Margriet-
school in Halfweg, die onder dezelfde 
koepel van basisscholen valt.

Als afscheidscadeau heeft een 
aantal ouders van haar leerlingen 
op de Bornwaterschool toen een 
extra donatie gedaan aan 'Stichting 
Warm Hart voor Malawi', voor welke 
stichting onder meer de Bornwa-
terschool zich al jaren inzet. Voor-

waarde voor die donatie was dat het 
nieuw te bouwen klaslokaal haar 
naam zou dragen. Anja Brandse 
was zeer ingenomen met dit hart-
verwarmende originele gebaar, te 
meer daar zij het doel van 'Stichting 
Warm Hart voor Malawi' van harte 
onderschrijft. Vorige week, ruim 
een jaar later, werd bekend dat het 
nieuwe klaslokaal voor de Kabudu-
la-school in Malawi is opgeleverd en 
in gebruik is genomen.
'Stichting Warm Hart voor Mala-
wi' heeft zich ten doel gesteld om 

kleinschalige duurzame ontwikke-
lingshulp te bieden op het gebied 
van onderwijs in de ruime beteke-
nis van het woord. Zo ondersteunt 
de stichting een basisschool bij de 
(op)bouw van klaslokalen, huisves-
ting voor docenten en de aanschaf 
van schoolmeubilair en onderwijs-
materiaal. Eveneens biedt de stich-
ting hulp aan talentvolle en ambi-
tieuze studenten door het (mee) 
financieren van hun school- en col-
legegeld. Meer over deze stichting is 
te vinden op www.warmhartvoor-

Bijzonder afscheidscadeau
Klaslokaal in Malawi draagt naam van juf Anja Brandse

Het klaslokaal in Malawi dat nu de naam van Anja Brandse draagt (Publiciteits-
foto).

(Publiciteitsfoto). x

heemstede - Ambiance Projecten heeft 
het besluit genomen om het huidige 
bouwplan voor nieuwbouwcomplex 
De Slottuin in Heemstede uit te stel-
len. Dit om onaanvaardbaar hoge 
financiële risico's te voorkomen.

door Michiel Rehwinkel

"De verkoop van de nieuwbouw-
appartementen en -eengezinswo-
ningen is onvoldoende op gang 
gekomen", licht directeur Grischa 
Lowinsky van Elan Wonen namens 
Ambiance Projecten het besluit 
toe. Lowinsky: "Geïnteresseerde 
kopers geven aan eerst zeker te wil-
len weten of zij hun huidige huis 
wel kwijt raken in de stagnerende 
woningmarkt. Ook is woningfinan-
ciering voor steeds meer kopers 
moeilijker door de terughoudend-
heid bij de banken. Tijdens de 
open dag en verkoopdagen was de 
belangstelling groot. Toch zijn men-

sen huiverig om hun aanvankelijke 
interesse om te zetten naar een 
daadwerkelijke huizenaankoop."
Mede gezien de aanhoudende onze-
kerheid op de woningmarkt heeft 
Ambiance Projecten in overleg met 
haar samenwerkingspartner beslo-
ten vooralsnog pas op de plaats te 
maken. De huidige sloopwerkzaam-
heden op het terrein van het voor-
malig Nova College worden voor 
het eind van het jaar afgerond. Het 
terrein wordt netjes gemaakt.
Het is wel de bedoeling op deze 
locatie nieuwbouwwoningen te 
realiseren. Temeer daar de schaars-
te aan woningen is toegenomen en 
deze plek immers één van de wei-
nige overgebleven bouwlocaties in 
Heemstede is. Ambiance Projecten 
houdt de marktomstandigheden 
nauwlettend in de gaten. Afhanke-
lijk hoe deze zich ontwikkelen zal 
Ambiance Projecten de plannen 
opnieuw ter hand nemen. x

'Om straks onaanvaardbaar hoge 
financiële risico's te voorkomen'

Bouwplan De Slottuin uitgesteld:

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

bennebroek - Elke dinsdag van 19.00 
tot 20.00 uur kunnen jongens en 
meisjes van 11 tot en met 15 jaar gra-
tis meedoen met hip-hop- en street-
dance lessen in jongerenruimte The 
Spot in Bennebroek. Zij krijgen les 
van een jongere zelf en het uiteinde-
lijke doel is optreden met een eigen 
dansgroep.

Een vaste bezoekster van The Spot 
had eerder bij de jongerenwerkers 
aangegeven een eigen dansgroep 
op te willen zetten. Met een beetje 
hulp en begeleiding van de jonge-
renwerkers is zij vanaf 16 oktober 
gestart met een klein clubje dansers. 
In stappen wordt uitleg gegeven 
over de danspasjes en de uitvoering 
wordt door haar goed in de gaten 
gehouden. Elke week komt een 

filmpje van het betreffende dansje 
op haar website zodat er thuis nog 
geoefend kan worden.
Na de lessen wordt er geëvalu-
eerd met de deelnemers over haar 
manier van lesgeven en de vorde-
ringen van de groep. Jongeren die 
gevoel voor ritme hebben, het leuk 
vinden om (te leren) dansen en in 
een dansgroep mee willen doen, 
zijn welkom om eens langs te 
komen. The Spot zit in 't Trefpunt 
aan het Akonietenplein 1.
Voor meer informatie kan men bel-
len met Welzijn Bloemendaal, tel. 
023-5250366 of surf naar facebook: 
Jongerenwerk-SWB. Meer infor-
matie over de dansgroep zelf is te 
vinden op www.dancing-eyes.web-
node.nl. x

Hip-Hop- en streetdancelessen

bloemendaal - Een scooterrijder heeft 
zaterdagnacht zijn been gebroken 
bij een botsing met een auto. Het 
ongeval vond rond 00.30 uur plaats 
op de Kleverlaan, ter hoogte van de 
Iepenlaan. Een afslaande automo-
bilist zag vermoedelijk de scooter-
rijder over het hoofd, met een aan-
rijding als gevolg. Ambulance en 
politie kwamen te plaatse om hulp 
te verlenen. Ambulancebroeders 
hebben de gewonde jongen eerste 
hulp verleend en overgebracht naar 
het ziekenhuis. Tijdens de afhan-
deling van het ongeval fietste een 

vrouw tegen de auto aan die betrok-
ken was bij het ongeval. Ondanks 
dat er door de politieagenten geroe-
pen werd dat zij moest stoppen, 
besloot de vrouw door te fietsen. 
Een politieagent is direct achter de 
vrouw aangereden en heeft haar 
een eindje verderop staande kun-
nen houden. Zij moest vervolgens 
voor de politieauto uit terug fietsen 
naar het ongeval om de schade op 
te nemen en haar gegevens bekend 
te maken. x

Beenbreuk bij ongeval

(Foto: Rowin van Diest).

aerdenhout - Op 22 december 1922 
werd de Antoniuskerk als noodkerk 
in gebruik genomen. Ter viering 
van dit 90-jarige jubileum vinden 
dit seizoen vier bijzondere muzika-
le vieringen plaats. Op 25 november 
wordt ook gevierd dat het huidige 
dames- en herenkoor 40 jaar gele-
den is begonnen als dameskoor. 
Onder leiding van een zuster van 
het klooster Alverna zong het koor 
indertijd de tweestemmige mis 
'Regina Pacis' van de componist 
Aloysius Rhoode. Deze mis is afge-

stoft door de dirigent/organist en 
wordt op deze feestzondag gezon-
gen. Een door Max Koning nieuw 
gecomponeerde psalm 150 gaat in 
het kader van het koorjubileum 
in première: Laudate Dominum 
In Sanctis Ejus (Looft God In Zijn 
Heiligdom). Van de componist G.F. 
Händel wordt het prachtige 'Dank 
sei Dir Herr' voor vierstemmig koor 
uitgevoerd. Het Antonius en Paulus-
lied, met tekst van Michel van der 
Plas (oud parochiaan), wordt gezon-
gen in een speciaal arrangement. x

Jubileumviering Antoniuskerk
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overveen - Wat zou er nog mogelijk zijn 
zonder vrijwilligers? Dankzij heel veel 
mensen die zich ergens voor inzetten 
zonder daarvoor betaald te krijgen, 
draaien onder andere sportclubs, 
verzorgingshuizen en scholen. de 
gemeente Bloemendaal is daar heel 
blij mee en zette daarom vorige week 
vrijdag ruim 160 vrijwilligers in het 
zonnetje tijdens een avond met 
entertainment èn met de bekendma-
king van 'De Vrijwilliger van het Jaar 
2012'.

door Louise Leupen

Presentator van de avond was Alex 
Nelissen, die met een 'petje op, petje 
af ' quiz de kennis van de mensen 
in de zaal testte en vervolgens voor 
nog meer wetenswaardigheden 
zorgde: op het podium interviewde 
hij Chris Rabbers, projectcoördi-
nator van de Vrijwilligerscentrale 
Haarlem en omstreken. "Een soort 
uitzendbureau voor vrijwilligers-
werk", vertelt Rabbers enthousiast. 
Het bureau heeft een uitgebreide 
vacaturebank en bemiddelt tussen 
vraag en aanbod en geeft verder 
informatie en advies naar beide 
kanten. Dit jaar zijn ze gestart met 
de 'Vrijwilligersacademie'; er wor-
den dan workshops en trainingen 
gegeven voor zowel vrijwilligers, 
bijvoorbeeld over het leren van 

'grenzen te stellen', als ook voor 
organisaties, bijvoorbeeld over het 
vinden en binden van vrijwilligers. 
Volgend jaar komt er ook een 'Talen-
tenbank': organisaties kunnen dan 
gericht zoeken naar talent.

Verkiezing
De Vrijwilligersavond vond plaats 
in de Burgerzaal, waar troubadour 
Leon voor de muzikale omlijsting 

zorgde en verder trad een thea-
tergezelschap op. Halverwege de 
avond werden de drie genomineer-
den voorgesteld voor de titel 'Vrij-
williger van het Jaar'. Als eerste: Etty 
Bischoff (79) uit Bloemendaal. Sinds 
1976 doet ze vrijwilligerswerk en 
is oprichtster van De Stampertjes, 
een dagopvang voor kinderen met 
een beperking. Gastvrijheid en 
laagdrempeligheid zijn daar ken-
merkend. Zij doet het onderhoud 
van het pand en de tuin. Daarnaast 
pakt zij alles op wat voor een goede 
voortgang belangrijk is, zoals bij-
voorbeeld sponsoring of fondswer-
ving.
De tweede kandidaat was Paula 
Warmerdam (70) uit Vogelenzang. 
Al vanaf haar vijftiende doet ze 
vrijwilligerswerk. Het begon met 
schoonmaken van de parochiekerk 
in Vogelenzang. Al 33 jaar is ze 
verbonden aan stichting De Zonne-
bloem, waarvan twaalf jaar als voor-
zitter van de plaatselijke afdeling. 
Ze doet van alles: mensen bezoe-
ken, uitjes organiseren, helpen 

'Je groeit erin'
Grote opkomst jaarlijkse Vrijwilligersavond

Alex Nelissen uit Bennebroek, presentator van de avond, interviewde Chris 
Rabbers, projectcoördinator van de Vrijwilligerscentrale Haarlem en omstreken 
(Foto: Louise Leupen).

"En het is geworden: Ria Swaalf, vrijwilligster bij verzorgingscentrum Olden-
hove in Overveen!" Zelf was ze er even beduusd van, maar de blijdschap was 
er niet minder om, en dat gold ook voor haar man en tafelgenoten (Foto: Louise 
Leupen). x

Ria Swaalf ontving uit handen van 
wethouder Ton Bruggeman een oor-
konde en een schaal met inscriptie op 
de achterkant. Rechts staan Ruby en 
Jill, beiden rechtenstudente en voor 
deze avond assistente (Foto: Louise 
Leupen). x

bij de bejaardensoos en helpen bij 
uitvaarten. Met vier andere dames 
organiseert ze de Open Eettafel. Dit 
is een evenement waarbij ongeveer 
35 mensen, vaak alleenstaanden, bij 
elkaar komen om samen te eten.
Kandidaat nummer drie was Ria 
Swaalf (72) uit Haarlem. Ze doet 
bijna veertig jaar vrijwilligerswerk, 
waarvan de laatste vijftien jaar in 
verzorgingscentrum Oldenhove 
in Overveen. Hier werd ze ooit 
gevraagd om koffie te schenken 
voor de bewoners. Ze vond dit zo 
leuk dat ze dit is blijven doen en in 
de loop der tijd kwamen er allerlei 
activiteiten bij: het regelen van de 
borrelmiddag op vrijdag, zingen 
in het koor en het organiseren van 
activiteiten voor de bewoners.

Bescheiden
De reactie bij alle drie was hetzelfde 
toen ze hoorden dat ze uit tiental-
len inzendingen genomineerd 
waren. René Faas, die alle commu-
nicatie rond deze avond verzorgde: 
"Alle drie zeiden ze dat ze niet in 
de schijnwerpers hoefden en waren 
zó bescheiden!" Uiteindelijk ging 
de titel naar Ria Swaalf, die bij de 
bekendmaking helemaal beduusd 
was.

Haar man Kees is trots op zijn 
vrouw. Zelf is hij ook vrijwilliger. 
"Ik ben begonnen als vrijwilliger 
van de vrijwilligster", lacht hij. 
Want zij deed zó veel werk dat ik 
haar ben gaan assisteren. Toen heb-
ben ze gevraagd 'kunnen we jou ook 
niet inschrijven?', maar het is niets 
bij wat zij allemaal doet." Met een 
blijde lach vertelt hij over de werk-
zaamheden van zijn vrouw. Vrijdag 
blijkt één van de drukste dagen te 
zijn; dan begint ze al vroeg in de 
ochtend, rond half acht. Ze maakt 
dan bestellingen klaar en gaat fruit 
inkopen. Met armgebaren licht hij 
zijn verdere verhaal toe: "Thuis op 
het aanrecht staan dan allemaal 
aparte bakjes en dan staat het daar-
na helemaal vol met dozen en laden 
we de auto in en dan gaat ze ermee 
naar Oldenhove."
Ria doet het werk met veel plezier. 
Ria: "Je geeft energie, maar je krijgt 
er ook energie voor terug. Het is een 
wisselwerking. De mensen steunen 
op je en dat merk je. Dat hoeven ze 
niet eens te zeggen, maar dat voel 
je. Daar groei je in."
Kijk voor meer informatie over vrij-
willigerswerk op www.vwc-haar-
lem.nl. x

santpoort - De driesprong die Duin 
en Kruidberg met de Kennemerdui-
nen verbindt, is op maandag 26 en 
dinsdag 27 november geheel afge-
sloten. Er wordt een tijdelijk wandel-
paadje gemaakt waarover je langs de 
werkzaamheden kunt lopen. Fietsers 
moeten afstappen en hun fiets aan 
de hand meenemen. Hier wordt dan 
gewerkt aan de nieuwe wegverhar-
ding van de Zeeweg, het fietspad 
door Duin en Kruidberg.

door Michiel Rehwinkel

"De driesprong wordt afgezet met 
stroomdraad om ook de koeien 
en paarden er af te houden tot 
het beton goed droog is", licht bos-
wachter Jowien van der Vegte toe. 
"Mensen kunnen deze twee dagen 
gebruik maken van een klein tijde-
lijk wandelpaadje vlakbij de afzet-
ting."
Als de driesprong 'De Doorbraak' 
zelf klaar is, wordt vanaf deze drie-
sprong tot aan de strandopgang 
nieuwe verharding aangebracht. 
Dit zal twee tot drie weken duren. 
Hiervoor zal het fietspad na de 
driesprong bij 'De Doorbraak' tot 
strandopgang Duin en Kruidberg 
geheel afgesloten zijn, ook in de 
weekenden en ook voor wande-
laars. De strandopgang is wel wan-
delend via de Koningsweg te berei-
ken.
Het fietspad is door het vele werk-
verkeer de afgelopen maanden 
kapot gereden. Daarom wordt er 
nu een geheel nieuwe verharding 
aangebracht. Hiervoor wordt beton 
gebruikt, dat ter plekke gestort 
wordt. Van der Vegte: "Het resultaat 
zal een fraai grijzig fietspad zijn met 
rustige uitstraling, dat comfortabel 
fietst en waar geen duindoornwor-
tels doorheen groeien."
Het opknappen van het fietspad 

hoort bij het grote duinherstelpro-
ject Dutch Dune Revival, wat gefi-
nancierd wordt door Europa, de 
provincie Noord-Holland, PWN en 
Natuurmonumenten.
Als het stuk naar het strand klaar 
is, wordt ook een stukje fietspad bij 
ingang Duin en Kruidberg verhard 
met beton. Dit betaalt Natuurmo-
numenten zelf. Het slechtste stuk, 
direct na het veerooster, wordt ver-
nieuwd. De rest van het fietspad 
door Duin en Kruidberg krijgt een 
onderhoudsbeurt waarbij kuilen 
worden opgevuld. Ook deze werk-
zaamheden zullen een aantal dagen 
hinder bij wandelaars en - vooral - 
bij fietsers veroorzaken. Hierover 
komt later nog informatie. Van 
der Vegte: "We proberen hinder te 
beperken door om de weekenden 
heen te werken, maar enige over-
last is niet te voorkomen." x

Twee dagen ongemak
Driesprong Duin en Kruidberg:

Fietsers bij Duin en Kruidberg moeten 
komende week twee dagen rekening 
houden met ongemak (Foto: Jowien 
van der Vegte).
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LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

• kunstgebitten

• reparaties

• implantaat gedragen

kunstgebitten

• advies

• alle verzekeringen

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur
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bloemendaal - In de commissie grond-
gebied wordt op 15 november fel 
gedebatteerd. Henk Schell (PvdA) 
vindt, samen met het CDA, dat het 
adviesverzoek van het college aan 
de provincie fout is gedaan en moet 
worden overgedaan. De VVD en vooral 
Jerker Westphal (D66) zijn het daar-
mee oneens. Die vinden juist dat het 
college goed heeft gehandeld. In het 
rapport Schuttenbeld, dat door het 
college wekenlang in verband met 
zorgvuldigheid in behandeling is 
gehouden, lezen we wie gelijk heeft.

door Ruud Vader

Als je het rapport van Monique 
Schuttenbeld (de externe project-
manager, -red.) leest begrijp je waar-
om het college er moeite mee had 
om het openbaar te maken. Zelfs in 
de versie die was vrij gegeven om 
met de aanvragers te bespreken, 
komt het college er niet erg best uit. 
Het college heeft voortdurend een-
zijdig het accent gelegd op alleen de 
nieuw te bouwen woning. Andere 
elementen uit het totale plan, die 
tot een positieve afweging hadden 
kunnen leiden, zijn stelselmatig 
niet meegenomen. Stappenbeld 
stelt dit helder aan de kaak: "(...) 
De totale revitalisering is niet in 
de overwegingen meegenomen, 
terwijl de onderdelen niet los van 
elkaar staan maar in samenhang 
een totale visie vormen. Er is dus 
eigenlijk geen duidelijk standpunt 
ingenomen ten aanzien van de 
onderbouwing van de initiatiefne-
mers. Daarbij ontbreekt ook de RO 
technische situatie van de dienst-
woningen. Geconcludeerd kan wor-

den dat het besluit (om de woning 
af te wijzen, -red.) niet compleet is 
en derhalve niet zorgvuldig is."

Niet integer
Verder stelt Schuttenbeld dat het 
college ten onrechte meent dat er 
alleen sprake is van een particulier 
belang: "Er is bij de instandhou-
ding van een monumentaal land-
goed sprake van nut en noodzaak 
in algemeen belang." Ook het posi-
tieve advies van de Rijksdienst is 

aanvankelijk door het college ach-
ter gehouden. Schuttenbeld: "Het 
advies van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed is onvoldoende 
betrokken in overweging van de 
besluitvorming. Omdat het hier 
een rijksmonument betreft, is het 
vreemd dat aan dit advies van de 
rijksdienst weinig waarde (door 
het college, -red.) wordt gehecht. 
Argumenten van de gemeente als 
aantasting van hiërarchie van de 
gebouwen op het landgoed en dat 
het plan leidt tot versnippering, 
staan diametraal ten opzichte van 
het advies van de rijksdienst."

Nog even terug naar de commis-
sievergadering van 15 november. 
De PvdA, gesteund door het CDA, 
gaat akkoord met wachten op het 

rapport Schuttenbeld, alvorens 
het PvdA initiatief te bespreken, 
als het maar snel is. Opmerkelijk 
is de stellingname van Meindert 
Fennema (GroenLinks), die het ini-
tiatief eigenlijk niet nodig vindt, 
maar wel problemen heeft met de 
manier waarop met het dossier 
wordt omgegaan. Fennema: "Door-
gaans acteert het college welover-
wogen en integer, maar in dit dos-
sier helemaal niet. Misschien zijn 
de Slewes wel heetgebakerd, maar 
in toenemende mate denk ik dat ik 
in hun situatie niet zo lang zoveel 
zelfbeheersing had opgebracht. Ik 
vind dat de wethouder in dit dossier 
gefaald heeft (...). Het is onaanvaard-
baar om als bestuurder eerst tegen 
een aanvrager te zeggen ja, je wilt 
wel een tweede woning maar we 
willen eerst een totaal plan zien en 
dan, als dat totaal plan er is, te zeg-
gen - ach, dat plan interesseert me 
eigenlijk niet, er moet gewoon geen 
tweede woning komen. Wat ik hier 
nu in twee minuten zeg, daar heeft 
de wethouder een jaar over gedaan." 
Hij eindigt met een pleidooi voor 
snelheid dat uiteindelijk door de 
commissie wordt overgenomen.
Het rapport is in het collegeoverleg 
van 21 november besproken, maar 
bij het ter perse gaan van deze krant 
is nog niet bekend welke eventuele 
aanpassingen er nog zijn aange-
bracht of hoe de mening van het col-
lege erover luidt. Dat komt later. x

Het college handelde niet zorgvuldig,
aldus antwoord rapport Schuttenbelt

D66 en PvdA kibbelen over wijze waarop college raadsopdrachten heeft opgevolgd

Meindert Fennema (GroenLinks) steunt het PvdA initiatief niet, maar vindt wel 
dat de wethouder in dit dossier heeft gefaald (Foto: Ruud Vader).

bennebroek - In de zomervakantie 
is de Willinkschool grondig gere-
noveerd. Afgelopen week zijn de 
laatste werkzaamheden afgerond. 
Een groot project was de enorme 
wandschildering, gemaakt door 
alle kinderen van de school. Tijd 
voor een feestje en wel op donder-
dag 15 november. Wethouder Ton 
Bruggeman heeft samen met de 
oudste en jongste leerlingen van de 
school de wandschildering onthuld. 

Met kinderen, ouders, buren, col-
lega's, gemeente, aannemers werd 
het een gezellig moment van elkaar 
ontmoeten. Naast de wandschilde-
ringen was er een expositie van 
'dierbare-dingen-doosjes' te zien. 
Deze doosjes met dierbare spulle-
tjes erin, waren gemaakt door de 
leerlingen van groep 7 en cliënten 
van GGZ-InGeest, de buren van de 
school. De kinderen van groep 8 
hebben de catering van de avond 
verzorgd: van ideeën verzamelen, 
boodschappenlijsten maken, bood-
schappen doen, budget beheren tot 
het ontvangen van de gasten en het 
serveren van de drank op de avond 
zelf. De leerlingen van groep 6/7 en 
8 hebben gezorgd voor een tafel vol 
zelfgebakken taarten. x

Heropening Willinkschool

(Foto: Cor van Iperen).

(Foto: Cor van Iperen). x

Het gezelligste stukje 
Frankrijk!

99
Weet u waar Frankrijk op z’n gezelligst 
is? In de Elzas natuurlijk! De kleurrijke 
vakwerkdorpjes zijn prachtig versierd
en er branden sfeervolle lichtjes.
Overal in de regio worden kerstmarkten 
georganiseerd, de een nog gezelliger en 
kleurrijker dan de andere. Mist u zeker 
de magische kerstmarkt van Straatsburg 
niet! Houdt u van lekker eten en een 
goed glas wijn? Ook dan zit u perfect in 
de Elzas!

Uw verblijf
U verblijft in Hotel Majestic Alsace in het sfeer-
volle Niederbronn-les-Bains, ca. 50 km boven 
Straatsburg. Dit eenvoudige maar nette hotel ligt 
in het centrum van het dorp, in het noorden van 
de groene en bosrijke Elzas. Uw kamer heeft een 
tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden, 
toilet, douche, kabel-tv en telefoon. ’s Avonds 
dineert u in het mooie restaurant van het gezel-
lige Hotel du Parc Alsace, ca. 400 meter verderop. 
Dit hotel wordt gerund door dezelfde familie. In 
het dorpje zelf is een kerstmarkt t/m 24/12.

Inbegrepen
• 3x overnachting in een twee-
 persoonskamer
• 3x ontbijtbuffet met glaasje
 ‘Crémant d’Alsace’
• 3x driegangendiner
• 1x wijnproeverij
• 1x routekaart Elzasser wijnroute

Prijzen   
28/11-31/03 99

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reser-
veringskosten, toeristenbelasting en kosten 
calamiteitenfonds. 
Aankomst dagelijks 
mogelijk. Je kunt het 
arrangement verlengen 
(€ 47,- p.p.p.n. o.b.v. 
halfpension).

4-daagse More Inclusive
Elzas, Frankrijk

zoek & boekcode 41333

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 41333 
of ga langs bij één van de reisbureaus van 
VakantieXperts.

heemstede - Een 42-jarige vrouw 
uit Amsterdam raakte afgelopen 
maandag omstreeks 16.40 uur 
gewond bij een aanrijding met een 
auto op de César Francklaan. De 
vrouw stak over en de bestuurder 
van de auto kon haar niet meer 
ontwijken. De vrouw werd voor 
behandeling naar het ziekenhuis 
vervoerd. x

Verkeersongeval

heemstede - Stichting Welzijn Oude-
ren Heemstede organiseert een 
tochtje naar de Kerstmarkt bij 
Intratuin Cruquius. Even voordat 
de kerstdrukte toeslaat genieten 
van een rustige kerstsfeer en in 
alle rust vast inkopen doen. Daar-
na gezamenlijk koffie en thee met 
gebak in het Tuincafé. De Ko-Bus 
rijdt op dinsdag 11 december en 
vertrekt om 13.30 uur en rijdt om 
16.00 uur weer terug. Deelnemers 
worden thuis opgehaald en weer 
teruggebracht. Een eventuele rol-
lator moet wel thuisblijven. In het 
tuincentrum kan men gebruik 
maken van de ondersteuning van 
een winkelwagen. De kosten zijn 
€ 12,50 inclusief koffie en gebak. 
Aanmelden kan SWOH aan de 
Lieven de Keylaan 24, tel. 023-
5288510. x

Met de Ko-Bus naar
de Kerstmarkt
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Aston Martin V8 Vantage 53.000 km 2006
Audi A1 1.4 TFSI Automaat S-Line 21.000 km 2011
Audi A3 1.8T Cabriolet Automaat S-Line   9.800 km 2011
Audi A5 2.0 TFSI Cabriolet S-Line 43.000 km 2009
Audi Q5 2.0 TFSI Hybrid S-Line 11.000 km 2011
Audi Q5 2.0 TFSI S-Line 33.000 km 2009
Bentley Continental Convertible GTC 53.000 km 2007
Bentley Continental GT 54.000 km 2006
BMW 125I Coupé M Edition 27.000 km 2010
BMW 520 D Touring Automaat 22.000 km 2012
BMW 760 L I Individual V12 40.000 km 2009
BMW X5 3.0 SI High Exe 7-persoons 78.000 km 2007
Cadillac SRX 4X4 Diverse kleuren  nieuw model 100 km 2012
Ferrari California F1 Cabriolet 34.000 km 2009
Jaguar XJ 5.0 V8 Portfolio  nieuw model 29.000 km 2010
Jeep Commander 4.7 Automaat 7-persoons 22.000 km 2007
Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 Overland 28.000 km 2011
Jeep Wrangler 4 deurs 4  stuks 2007 - 2012
Land Rover Defender 110 7-persoons   9.000 km 2008
Land Rover Discovery 3.0 SD TD V6 7-persoons 16.000 km 2011
Lexus RX450 Hybrid Limited   2.800 km 2012
Mercedes-Benz ML320 CDI Brabus Widestar  62.000 km 2008
Mercedes-Benz ML 63 AMG 39.000 km 2006
Mini Cooper Countryman 21.000 km 2011
Porsche Boxster S Tiptronic   9.000 km 2008
Porsche 997 PDK 4S Targa 18.000 km 2009
Porsche 997 Turbo Tiptronic 65.000 km 2008
Porsche 997 Cabriolet Tiptronic 43.000 km 2006  
Saab 9.3 2.0 TX Cabriolet Automaat 41.000 km 2010
Volkswagen Touareg 3.0 TFSI Hybrid Highline  19.000 km 2010
Volkswagen Touareg 3.0 TFSI Hybrid Highline  31.000 km 2010
Volvo V70 R Automaat 39.000 km 2010

Floralaan 2 - 2231 ZV Rijnsburg
tel. (071) 4029224 - www.haibv.nl

HOLLANDSE AUTO

IMPORTMAATSCHAPPIJ B.V.

JEEP ■ CHRYSLER ■ DODGE
LANCIA ■ CADILLAC

Helaas is het op dit moment schering en in-
slag: Ontslag wegens bedrijfseconomische 
redenen.
Bedrijven maken minder omzet, de winst 
staat onder druk en er moet in kosten wor-
den gesneden.
En als andere bezuinigingen niet voldoende 
zijn of als er tekort werk is, dan is ontslag van 
medewerkers op enig moment helaas onver-
mijdelijk.

Uitgangspunt in Nederland is dat de werkge-
ver ook bij ontslag netjes met de medewer-
kers moet om gaan.
Voorheen betekende dit dat er een ontslag-
vergoeding moest worden betaald waarbij 
vaak de zogenaamde Kantonrechtersformule 

werd gehanteerd.
Dat is de laatste jaren steeds minder het ge-
val.
Als er al vergoedingen worden toegekend dan 
zijn dat vaak aanvullingen op een uitkering in 
plaats van een bedrag ineens.
En er wordt steeds meer waarde gehecht aan 
zaken als opleiding, omscholing, begeleiding 
bij herplaatsing etc.
Anders gezegd, voor werkgevers geldt dat 
ontslag niet altijd betekent dat er enorme of 
niet op te brengen bedragen moeten worden 
betaald aan ontslagvergoeding. 
Voor werknemers geldt dat de tijd van de 
“gouden handdruk” zo ongeveer wel voorbij 
is, uitzonderingen natuurlijk daargelaten.
Wat niet weg neemt dat als er geen behoor-

lijk sociaal plan wordt aangeboden, aan de 
Rechter kan worden gevraagd een redelijke 
ontslagvergoeding vast te stellen.
Werknemers moeten er vooral ook goed op 
letten dat bij een beëindigingsregeling vakan-
tiedagen, overuren, roostervrije dagen etc. 
correct worden afgerekend.

Neem eens contact op voor gratis vrijblijvend 
advies.

Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur 
is er een inloopspreekuur bij onze kantoren in 
Haarlem (Staten Bolwerk 3) en Velsen (Velser-
beek 1).
In een oriënterend gesprek kan doorgaans 
een eerste advies worden gegeven over een 
rechtsprobleem zonder dat dit u geld kost. 
Andere tijdstippen, ook ‘s avonds, zijn in 
overleg mogelijk. Bel daarvoor Haarlem 
023-5121400 of Velsen 0255-547800.

Uit de praktijk van mr. Philippine Hoyng, 
Tanger Advocaten N.V. 

Staten Bolwerk 3  Haarlem
www.tanger.nl

Ontslag en vergoeding



bloemendaal - De R is alweer een tijdje 
in de maand. De donkere dagen en 
maanden geeft de meeste mensen 
weer een blanke tot witte huid, die 
we tot voor kort in de wintermaanden 
bestreden met een abonnement op de 
zonnebank. Behalve dat de zonnebank 
niet voor iedereen geschikt is en ook 
niet altijd even goed voor de gezond-
heid, duurt het meestal ook een serie 
bezoeken voordat je weer een kleurtje 
hebt. Nu is er een alternatief: bruin 
worden in één behandeling.

door Onno van Middelkoop

Naast prettig is dat ook heel han-
dig wanneer je bijvoorbeeld gaat 
trouwen, naar een feest gaat met 
die mooie blote jurk of basis bruin 
op vakantie wilt gaan. Belezza Bloe-
mendaal is één van de eerste salons 

die spray tanning gebruikt.
Diana van den Berg praat enthousi-
ast over deze nieuwe behandeling 
terwijl zij de salon laat zien. "Deze 
manier van bruinen word in Ame-
rika en Engeland al een behoorlijke 
tijd gebruikt. Vooral door filmster-
ren, zangers, zangeressen en top-
modellen. Denk bijvoorbeeld aan 
Mariah Carey, Cameron Diaz en 
Paris Hilton. Omdat het niet zo duur 
is kan natuurlijk iedereen gebruik 
maken van spray tanning. Ik werk 
alleen met de beste merken, zoals 
White to Brown en Vani-T. Voor ieder 
huidtype is er een geschikte lotion 
aanwezig. En een behandeling duurt 
maximaal dertig minuten, gedeelte-
lijke behandelingen korter."

Een spray tan wordt gelijkmatig 
over de huid aangebracht door de 
tanning specialiste. Je kunt kie-
zen voor een behandeling over het 
gehele lichaam, alleen het boven- of 
onderlichaam of alleen het gezicht 
en decolleté. "Het is belangrijk om 
losse kleding mee te nemen voor 
na de behandeling. Afhankelijk van 
het merk kun je of na twee uur of 
na acht uur douchen. De teint blijft 
ongeveer een week zitten."
Met een spray-apparaat wordt er heel 
subtiel een bruiningslotion (DHA 
vloeistof) op de huid verneveld. Het 
grote voordeel hiervan is dat de huid 
direct een mooie bruine, stralende 
en gezonde look krijgt. De tanning is 
zeer effectief en blijft ruim een week 
zitten. Spray tanning bevat DHA 
(dihydroxyacetone). Dit is een kleur-
loze suiker die reageert op de huidei-
gen eiwitten en aminozuren in de 
bovenste huidlaag. Dit veroorzaakt 
een reactie, een bruine verkleuring 
die veel lijkt op een natuurlijke brui-
ning, niet te onderscheiden van 'the 
real thing'.
Diana's salon ziet er erg verzorgd 
uit en wat direct opvalt is de tem-
peratuur: het is er erg warm. "Dat 
is natuurlijk wel prettig als je uit de 
kleren gaat voor een behandeling. Ik 
ga ook met mijn mobiele spray salon 
naar mensen toe. Naar bijvoorbeeld 
een verjaardag, een gala, een evene-
ment, een vrijgezellenfeestje of een 
bruiloft. Het is een leuke ervaring en 
het voegt iets extra's toe: iedereen 
ziet er weer gebruind uit en voelt 
zich weer beter."
Omdat niemand dezelfde huid 
heeft, is er tanning spray voor ieder 
huidtype. "Tot nu toe zijn er geen 
nadelige effecten van spray tanning 
bekend. Voor alle zekerheid pas ik 
de behandeling niet toe bij mensen 
met eczeem of snij- en schaafwond-
jes. Bij sommige huidaandoeningen 
kan een spray tan juist positieve 
invloed hebben. Omdat de spray 
tan allerlei verzorgende middelen 
als Aloë Vera, vitamine E en moistu-
rizers bevat heeft het juist een ver-
zorgende werking", besluit Diana.
Alle informatie over spray tanning, 
prijzen en behandelingen is terug 
te vinden op  www.belezza-bloe-
mendaal.nl. Behandelingen vinden 
alleen plaats na het maken van 
een telefonische afspraak, tel. 06-
55163102. x
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

Bruin worden 2.0
Spray tan bij Belezza Bloemendaal

Diana van den Berg over spray tanning: "Omdat het niet zo duur is kan natuurlijk 
iedereen gebruik maken van spray tanning" (Foto: www.ovmfotografie.nl).

heemstede/regio - Elke donderdag en 
vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en 
zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur zijn 
de medewerkers van Tuday Sports & 
Leisure Funsports weer aanwezig op 
het bezoekadres aan de Industrieweg 
4a in Heemstede. De kernactiviteit, 
de webshop www.tudaysports.nl, is 
uitgebreid met een 'afhaal/service 
punt'.

Bezoekers kunnen aan de Indu-
strieweg 4a terecht voor funsports 
& ski accessoires, kleding, skisets, 
bescherming en ski onderhoud en 
service. Nieuw is de outlet, zowel 
nieuw als tweedehands. Rick Dra-
ijer: "Langzaam breiden wij onze 
collectie uit om zoveel mogelijk 
klanten te mogen begroeten."

Kinderski garantieplan
Deze winter start Tuday Sports & 
Leisure met het garantieplan voor 
kinderen, waarbij de aanschaf van 
kinderski's vaak voordeliger is dan 
huren. Draijer: "Met het kinderga-
rantieplan garanderen wij een vaste 
inruilprijs op ski's en schoenen. Na 
een jaar is dit 70%, na twee jaar 50% 
en na drie jaar 35% van de aanschaf-
prijs.

Outlet en tweedehands
"Wij spelen in op de economische 
situatie", licht Draijer toe, "doen 
aan recycling en werken mee aan 
het behoud van het milieu. Veel 
sportkleding, materiaal en accessoi-
res verdient een tweede leven. Wij 
bieden de mogelijkheid om tweed-
dehands sportspullen in te leveren 
voor verkoop en wij helpen daarbij. 
Worden de tweedehands artikelen 
niet verkocht, dan gaat het na een 
jaar retour of naar een goed doel, 
want weggooien is de laatste optie."

Snow &Ice 2012
Op zondag 25 november organiseert 
Tuday Sports & Leisure voor de twee-
de keer de wintersportbeurs Snow 
& Ice, in de nieuwe showroom van 
Martin Schilder aan de Cruquiusweg 
37 in Heemstede, met 450 tot 900 
vierkante meter aan (reis)informatie, 
verenigingen, clubs, vervoer en 
veiligheid, verkoop van hardware, 
kleding en accessoires, outlet en 
natuurlijk als publiekstrekker de 
tweedehands (ruil)beurs. Verzamel 
dus oude ski's, schaatsen, skikleding 
enzovoorts en lever deze in. Kijk 
voor meer informatie en spelregels 
op www.tudaysports.nl. x

Klaar voor herfst & winter
Tuday Sports & Leisure Funsports & Ski

(Publiciteitsfoto).

zandvoort - Gebieds- en vastgoed-
ontwikkelaar AM heeft het vorige 
week startsein gegeven voor de 
bouw van de tweede fase van het 
Louis Davidscarré in Zandvoort. 
De tweede fase bestaat uit zestig 
appartementen, zeven herenhui-
zen en een commerciële ruimte. In 
deze fase zal tevens de uitbreiding 
van de ondergrondse parkeergara-
ge worden gerealiseerd. De eerste 
fase van het centrumplan is ruim 
een jaar geleden opgeleverd. Het 
Louis Davidscarré voorziet in een 

nieuw centrumgebied dat past bij 
de schaal van Zandvoort. Het totale 
plan omvat eengezinswoningen, 
appartementen, een brede school, 
openbare bibliotheek, sportzaal, 
multifunctionele ruimte voor cultu-
rele en sociale activiteiten, AHOED 
(Apotheker en Huisartsen onder 
één Dak) en een ondergrondse par-
keergarage. Het ontwerpteam voor 
het Louis Davidscarré bestaat uit 
de architectenbureaus hvdn, Bos 
& Partners en landschapsarchitect 
Delta Vorm. x

Start tweede fase LDC

(Artist Impression - AM).

bennebroek - Evenals vorige jaren 
wordt er voor de Bennebroekse con-
sument ook dit jaar een winkeliers-
actie gehouden. Klanten die tussen 
zaterdag 17 november en woensdag 
5 december één van de deelnemende 
winkeliers bezoeken, ontvangen bij 
besteding vanaf € 5,- een lot, waar-
mee twee prijzen te winnen zijn. De 
eerste prijs is een fiets (naar keuze 
een dames- of herenfiets) ter waarde 
van € 500,- en de tweede prijs een 

Samsung Galaxy tab 2 7.0 ter waar-
de van € 299,-. De deelnemende 
winkeliers zijn te herkennen aan 
het logo van de winkeliersvereni-
ging. De volledig ingevulde lootjes 
kunnen tot donderdag 6 december 
ingeleverd worden. De trekking van 
de prijswinnaars vindt plaats op 8 
december en de prijsuitreiking is op 
13 december bij Profile van Bakel. 
Prijswinnaars krijgen persoonlijk 
bericht. x

Sinterklaasactie Bennebroek
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haarlem/overveen - De kunstkastjes 
van de kunstenaars van Hart Werk & 
Kunst staan keurig opgestapeld in 
het atelier aan de Bakenessergracht. 
Begeleidster Linda Breeuwer weet bij 
elk kunstkastje feilloos de namen te 
noemen van de kunstenaars die het 
werk gemaakt hebben. "Elke kunste-
naar heeft iets gemaakt waar ze vaak 
heel erg mee bezig zijn en iedereen 
heeft zo zijn eigen stijl", legt Breeu-
wer uit.

door Christa Warmerdam

Hart Werk & Kunst is onderdeel van 
de Hartekamp Groep, een Stichting 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking. De KunstWerk-
Winkel aan de Haarlemse Bakenes-
sergracht staat vol met moderne, 
kleurrijke, vrolijke en betaalbare 
schilderijen en keramieken voor-

werpen. De kunstkastjes die nu nog 
in het atelier staan gaan binnenkort 
op reis naar de verschillende loca-
ties van de Hartekampgroep.
Begeleidster Linda Breeuwer legt uit 
hoe de kunstenaars tot de zeer ver-
schillende en verrassende creaties 
gekomen zijn. "We laten onze kun-
stenaars zoveel mogelijk vrij in het 
kiezen van de onderwerpen. Bij de 
kunstkastjes kun je heel goed zien 
waar iemand een passie voor heeft. 
Eén van de cliënten wilde niets 
met keramiek doen maar heeft een 
breiwerk gemaakt en dit op een 
kunstzinnige manier in het kastje 
geplaatst, wat een prachtig effect 
heeft. Een andere cliënt is bijvoor-
beeld dol op de Koningin en heeft 
dat op een mooie manier kunnen 

verwerken in de kunst. Het leuke 
van deze kastjes is dat niet alleen 
de kunstenaars maar ook andere 
medewerkers hebben mee gedaan. 
Cliënt Menno Douma werkt hier 
als administratief medewerker en 
is verantwoordelijk voor de kas. Hij 
heeft een kastje gemaakt waar een 
aantal bonnen in zijn verwerkt."
Menno laat trots zijn kunstwerk 
zien. "Eén van de begeleiders heeft 
me geholpen en had een echte bon 
in het kastje gedaan, maar dat kan 
natuurlijk niet want dan klopt de 
kas niet meer. Ik heb er toen eerst 
een kopie van gemaakt."
Kunstenares Talithe Delforge werkt 
pas sinds een jaar bij Hart Werk 
& Kunst en koos voor haar lieve-
lingsthema, de vlinder.  Katelijne 
Driessen werkt al een aantal jaar 
als kunstenares. Zij maakte 'de vier 
jaargetijden'. Katelijne: "Ik hou van 
alle jaargetijden omdat het soms zo 
door elkaar heen loopt. In de winter 
schijnt  de zon ook en in de zomer 
kan het heel hard regenen. De herfst 
is ook heel mooi, zelfs als het hard 
regent. Vanochtend zag ik een hele 
mooie regenboog. Een regenboog is 
net een brug. Soms zou ik willen dat 
ik een trapje had om er op te klim-
men en dan lekker op een slee naar 
beneden willen glijden."

De Zandwaaier
Vorig jaar hebben de kunstenaars 
van Hart Werk & Kunst zich tijdens 
een bezoek aan duincentrum de 
Zandwaaier laten inspireren door 
de duinen en alles wat daar leeft en 
groeit. Tot het eind van het jaar zijn 
de schilderijen van Hans Franssen, 
Pascal Sitvast, Wout Janssen, Shoba-
na van Deventer, Marion Vrind, Jes-
sica Lourenburg, Peter van Oevelen, 
Claudy Witt en Annemarie Göbel te 
zien in het Duincafé van de Zand-
waaier, gelegen aan de Zeeweg in 
Overveen. x

Reizende tentoonstelling en
exposeren in de Zandwaaier

Creatieve cliënten van de Hartekamp Groep

Menno, Kathelijne, Linda en Taltiha in het atelier aan de Bakenessergracht (Foto: 
Christa Warmerdam).

haarlem/regio - De Bibliotheek Haar-
lem en omstreken organiseert een 
verhalenwedstrijd ter gelegenheid 
van de feestelijke lancering van de 
website Nederland Schrijft. Neder-
land Schrijft is een website voor 
nieuw schrijftalent én voor lezers die 
de talenten van de toekomst willen 
ontdekken. Schrijf voor de verhalen-
wedstrijd een kort verhaal met als 
thema Mijn beroep.

De lezers van Nederland Schrijft 
gaan dit werk lezen en de 25 best 
beoordeelde verhalen worden voor-
gelegd aan een jury. Deze jury kiest 
uit de genomineerde werken weer 
tien verhalen die worden opgeno-
men in een bundel en wijst de win-
naar aan. Dit gebeurt op 27 januari 
2013. Meedoen kan tot 10 decem-
ber.
Wie wil dat nu niet? Een verhalen-
wedstrijd winnen, als schrijver van 
het mooiste verhaal een e-reader 
krijgen en het verhaal opgenomen 
zien worden in een bundel die 
wordt verkocht via de Bibliotheek. 
Dat kan zomaar gebeuren als men 
meedoet aan de verhalenwedstrijd 
van Nederland Schrijft.
Het verhaal mag gaan over het 
beroep, het werk dat men nu uit-
oefent of vroeger uitoefende of zou 

willen uitoefenen. Gebaseerd op de 
werkelijkheid of pure fictie. In de 
vorm van een spannend verhaal, 
vol relationele ontwikkelingen, 
zich afspelend in het verleden of 
een verre toekomst, het mag alle-
maal.
De jury bestaat uit Daan van der Valk 
van H. de Vries Boeken in Haarlem, 
Arno Koek van Boekhandel Blokker 
uit Heemstede en Brenda Heeringa, 
redactielid van Nederland Schrijft.
Mensen die niet willen meedoen 
aan de wedstrijd maar wel graag 
schrijven, kunnen altijd altijd hun 
verhaal naar Nederland Schrijft stu-
ren voor plaatsing op de website.
Kijk voor meer informatie over 
Nederland Schrijft en over de wed-
strijd op www.nederland-schrijft.
nl. x

Chirurg of toch schrijver?
Verhalenwedstrijd: 'Mijn beroep'

(Publiciteitsfoto).

heemstede - De lopende 'Kunstlijn-
expositie' bij Galerie Het Kunstbe-
drijf is nog tot en met 24 novem-
ber te bewonderen. Eén van de 
deelnemende kunstenaars, Car-
los Casas, heeft een groot werk 
beschikbaar gesteld om te veilen 
voor het goede doel namelijk 
KiKa. Omdat het weer tijdens de 
Kunstlijn niet zo fraai was is beslo-
ten de veiling uit te stellen tot 24 
november. Vanaf 16.30 uur is men 
welkom om de laatste dag van de 
Kunstlijnexpositie te bezoeken. 
De veiling van het kunstwerk 
begint om 17.00 uur. Er kunnen 
ook KiKa loten gekocht worden 
voor een kleiner werk van Carlos. 
De andere deelnemende kunste-
naars zijn: Nienke Muijser, Maria 
Van Os, Astrid van Domdelaar, 
Hennie Beenders Jan Munter, 
Luna Meis, Nicoline van Dalen en 
Willie van IJpenburg. Galerie He 
Kunstbedrijf ligt aan de Raadhuis-
straat 56a in Heemstede. x

Kunstveiling

Het werk van Carlos Casas dat geveild 
wordt (Publiciteitsfoto).

heemstede - Historicus Maarten van 
Rossum volgde, hoe kan het ook 
bijna anders, vanuit Amerika de 
verkiezingen op de voet. In de 
aanloop daarvan werden de ver-
schillen tussen republikeinen en 
democraten tot op het bot uitge-
speeld en uitvergroot. Hoe bepa-
lend is het eigenlijk wie er in het 
Witte Huis zit? Wat is de invloed 
daarvan op Europa? Hoe verdeeld 
zal Amerika zijn na zo'n uitput-
tingsslag en het bespelen en mani-
puleren van de publieke opninie? 
Op dinsdag 27 november spreekt 
Van Rossum hierover in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede. Aanvang is 20.15 uur. 
De entree bedraagt € 16,-. Reser-
veren is mogelijk via www.podi-
umoudeslot.nl of 06-13133626. 
Boekhandel Blokker is aanwezig 
met een boekentafel. Van Rossem 
signeert. x

Amerika en de
verkiezingen

haarlem/regio - Het Noord-Hollands 
Archief in Haarlem is op zoek naar 
historische kookboeken en recep-
ten tot circa 1960. Het archief 
beschikt over enkele kookboekjes 
uit de achttiende en negentiende 
eeuw, maar zoekt nog meer bij-
zondere exemplaren. Mensen die 
in bezit zijn van oude kookboeken 
of recepten en die willen schen-
ken of in bruikleen willen geven 
aan het Noord-Hollands Archief, 
kunnen deze inleveren kan bij de 
receptie van het Noord-Hollands 
Archief aan de Jansstraat 40 of de 
Kleine Houtweg 18 in Haarlem op 
werkdagen tijdens kantooruren. 
Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met Annabella 
Meddens-Van Borselen via info@
noord-hollandsarchief.nl of via 
023-5172700. x

Smullen maar!

(Collectie Noord-Hollands Archief).

bloemendaal - Op zondag 25 novem-
ber zal ds. Anna Hoekstra de reli-
gieuze bijeenkomst in De Kapel 
aan de Potgieterweg 4 in Bloe-
mendaal leiden met als thema 
'Pelgrimganger'. Op weg gaan om 
een bestemming te bereiken, dat 
is meestal hoe we op weg zijn. 
Maar misschien is op weg zijn, 
wel de bestemming. Paulus ging 
ook op weg, een heel Oudtesta-
mentisch thema. Abraham kreeg 
de opdracht om te gaan, uit zijn 
geboortestreek. Deze morgen 
wordt stil gestaan bij op weg zijn 
of op weg gaan. Hoe? Uiterlijk, 
geografisch, zoals in deze tijd 
veel mensen naar Compostella 
gaan. Of is het de weg naar bin-
nen zoals Augustinus na een half 
leven ontdekte. Aanvang is 10.30 
uur. Zie ook www.dekapel-bloe-
mendaal.nl. x

Pelgrimganger

egmond/heemstede - Vanaf het begin 
van de jaren negentig weet de 
abdijwinkel van de Abdij van 
Egmond zich in de maanden 
november en december omgeto-
verd tot een waar kerstdorp en 
zeker het bezoeken waard. Ver-
schillende Kerstgroepen staan uit-
gebeeld in de meest uiteenlopende 
vormen en stijlen. Tevens wordt u 
in de gelegenheid gesteld de kaar-
senmakerij te bezoeken. Vanuit 
Heemstede rijdt de KO-Bus rijdt op 
dinsdag 4 december naar Egmond. 
Men wordt thuis opgehaald en 
weer teruggebracht. Voor dit uit-
stapje moet men wel goed ter been 
zijn en blijft de rollator thuis. Kos-
ten zijn € 20,- per persoon inclu-
sief koffie met gebak. Inschrijven 
kan bij Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede aan de Lieven de Key-
laan 24, tel. 023-5288510. x

Kerststallen
in de Abdij

zandvoort - Sinterklaas komt met 
een kindershow naar theater De 
Krocht. Nadat vorig jaar de stoel 
van Sinterklaas was verdwenen 
in theater De Krocht komen de 
vrijwilligers van de Sinterklaas-
show dit jaar met een nieuwe ver-
haal: Sinterklaas en de lachende 
Professor met veel zang, dans en 
spektakel voor de allerkleinsten. 
De show in theater De Krocht is 
op 24 november. De eerste voor-
stelling is vanaf 13.00 uur en de 
tweede vanaf 16.00 uur. De entree 
bedraagt € 7,50 per persoon inclu-
sief een cadeautje voor jong en 
oud. Kaartjes zijn te koop via 
www.onair-events.nl of de voor-
verkoopadressen Sheila's Koffie-
huis en Broodjes op het Gasthuis-
plein, theater De Krocht aan de 
Grote Krocht en snackbar de Oude 
Halt aan de Vondellaan. x

Sinterklaasshow

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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HERENBOS
Personeelsdienst is 

op zoek naar 
HOVENIERS en 
GROENVOOR-

ZIENERS
U bent in bezit van 

relevante diploma’s /
Certificaten. 

Ervaring is een vereiste,
rijbewijs B/E een pré. 

Meer info/reageren via: 
HERENBOS Nieuw Vennep: 

0252-622240
HERENBOS Zoetermeer: 

079-3162401
nieuwvennep@herenbos.nl
zoetermeer@herenbos.nl

www.herenbos.nl
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Mega 
VLOOIENMARKT

zon. 25  Nov.  
Haarlem 

Kennemerhal. 300 
Kramen (vol)
vanaerlebv.nl

www.fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

Plaats een 

voor € 15,00 excl. BTW

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
voor € 15,00 excl. BTW

Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl

De provincie Noord-Holland heeft het plan opgevat dat de N206 (Provincialeweg) 
bij De Zilk door middel van een autoweg zou moeten worden verbonden, in west-
oost (WO) richting, met de (Nieuwe) Bennebroekerweg in de Haarlemmermeer. 
Deze autoweg-verbinding heet: NOG (Noordelijke ontsluiting greenport Bollen-
streek) ofwel Duinpolderweg.

De regio Haarlem/Kennemerland krijgt een aansluiting op deze NOG vanaf de 
N208 (Herenweg) onder Bennebroek. De verbinding van deze regio met de N206 
naar het zuidwesten toe (Leiden, Den Haag) zal zo aanzienlijk verbeteren: die 
verbinding verloopt thans via de landwegen van Aerdenhout dwars door de woon-
kern van Vogelenzang. Deze regio krijgt zo ook een extra verbinding met de 
Haarlemmermeer, tussen de N201 (Heemstede) en de N207 (Hillegom-Lisse) in. 
Dit zal veel extra verkeer aantrekken langs de N208 (Herenweg), dwars door de 
bebouwde kommen van Heemstede en Bennebroek.

De provincie heeft het tracé van de NOG vlak onder Vogelenzang en Bennebroek 
gepland, dwars door natuurgebied, onder anderen het bos De Geestgronden 
onder Bennebroek. Daartegen is fel verzet gerezen dat gecoördineerd wordt door 
de Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK).

De SBEZK is het overigens eens met het principe van het NOG plan van de provin-
cie: "Het economische belang van de Haarlemmermeer - wonen en werken - is in 
de afgelopen jaren sterk gegroeid. De Bollenstreek ontbeert onderhand adequate 
WO-verbindingen, de N207 - tussen Hillegom en Lisse - is onvoldoende." De SBEZK 
is daarom met een alternatief plan gekomen: NOG Beter.

Dit plan stelt een WO-tracé voor vlak boven Hillegom. Ook in dit plan wordt de 
N208 (Herenweg) aangesloten op de - aldus zuidelijker verplaatste - NOG. Ook 
het NOG Beter plan van de SBEZK veroorzaakt dus een drastische toename van 
het verkeer langs de N208 dwars door de bebouwde kommen van Heemstede en 
Bennebroek.

Zowel het NOG plan van de provincie als het NOG Beter plan van de SBEZK 
schenden de primaire doelstelling die voor de NOG is gesteld. Die luidt: "Het 
doorgaande noord-zuid (NZ) verkeer door de woonkernen in Zuid-Kennemerland 
moet worden teruggedrongen." Dit vergt een fatsoenlijke en effectieve aanslui-
ting van de regio Haarlem/Kennemerland op de N206 bij De Zilk die buiten de 
woonkernen van Heemstede, Bennebroek en Vogelenzang om loopt. Het tracé 
van de Leidsevaartweg is daarvoor geschikt. Zo'n aansluiting zal het verkeer langs 
de N208 (Herenweg) drastisch doen verminderen - zoals de provincie ook met 
modelberekeningen heeft bevestigd.

Mr. Ir. Henk S.M. Kruijer

Heemstede x

Veel meer verkeer langs de N208
(Herenweg) door de NOG (Beter)

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?
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santpoort-noord - Op vrijdag 23 
november om 20.00 uur is de bij 
pers en publiek zeer geliefde Rus-
sisch-Nederlandse pianist Alexander 
Drozdov in 't Mosterdzaadje met een 
programma van Chopin en Schubert. 
Uitgevoerd gaan worden Moments 
Musicaux en Impromtus van Schubert 
en na de pauze Mazurka's, Nocturnes 
en het Scherzo van Chopin.

door Michiel Rehwinkel

"Een authentiek genie", zo 
omschreef Olivier Bellamy vorig 
jaar Drozdov in La Monde de la 
Musique. "Alexander Drozdov is de 
meest fascinerende muzikale per-
soonlijkheid die op piano planeet 
is verschenen sinds Nicholas Ange-
lich." Drozdov houdt zich weliswaar 

ver van de media, maar dat heeft 
niets te maken met verlegenheid of 
onbereikbaarheid. Hij gaat gewoon 
niet voor het najagen van makke-
lijk succes.
Alexander Drozdov nam met groot 
succes deel aan het jaarlijks Zomer 
Festival in het Franse stadje Nohant 
waar Chopin op zijn programma 
stond. In deze plaats kwamen 
schrijvers, dichters en componis-
ten samen, waaronder Chopin en 
George Sand.
Drozdov (Moskou en zoon van twee 
kernfysici) studeerde behalve in 
Rusland ook in de Verenigde Sta-
ten en in Europa. Zijn talent werd al 
vroeg opgemerkt. Bij Jan Wijn aan 
het Conservatorium van zijn hui-
dige woonplaats Amsterdam vol-
tooide hij in 2008 zijn pianostudie 
met de kwalificatie Cum Laude. In 
de succesvolle theaterproductie van 
Yvonne van der Hurk over George 
Sand vertolkte Alexander Drozdov 
pianistisch de figuur van Chopin. 
Regelmatig hoor je zijn naam noe-
men op Radio 4 en gelukkig zijn de 
optredens in 't Mosterdzaadje hem 
ook nog altijd zeer geliefd.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Een authentiek genie
Alexander Drozdov speelt Chopin en Schubert

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - 'Dat leven is voor-
bij…' is de titel van het programma 
dat de uit Rusland afkomstige zange-
res Irina Plyassova en pianiste Nat-
halia Bokova op zondag 25 november 
om 15.00 uur in 't Mosterdzaadje gaan 
uitvoeren. Muziek van Shaporin, Svi-
ridov en Molchanov, geschreven op 
teksten van twee grote Russische 
dichters Alexander Blok en Sergey 
Esenin, die beiden het Sovjetregime 
niet overleefden.

door Paula Blom

In dit programma 'Dat leven is voor-
bij…' horen we de dichter Alexan-
der Blok over zijn leven van vóór 
de revolutie. De componist Jury 
Shaporin zette er de muziek bij. De 
liederencyclus 'Verre jeugd' bestaat 
uit tien liederen en gaan over zijn 
jonge jaren waarin hij opgroeit in 
een intelligente en culturele fami-
lie. Na de revolutie moest hij om 
te overleven wel schrijven voor het 
nieuwe regime. Dit werk schreef 
Shaporin in 1939 toen veel weten-
schappers en intellectuelen ver-
moord werden. Blok zelf hongerde 
zichzelf in 1921 dood.
Na deze toch wel weemoedige lie-
deren wordt de sfeer heel anders 
met de dichter Sergey Esenin. Hij 
hield van alles wat Russisch was: de 
natuur, de muziek en ook de drank. 
Uiteindelijk komt ook hij echter in 
botsing met het communistische 
regime en wordt hij op 30-jarige 
leeftijd vermoord.
Irina en Nathalia zullen tijdens 
het concert de nodige uitleg geven 
over de teksten. Zij leerden elkaar 
in Nederland kennen, maar kre-
gen hun opleiding in Moskou en 
Alma-Ata (thans Kazachstan, -red.). 
Onbekende schatten uit de Russi-
sche cultuur naar buiten te bren-
gen, dat is de missie die het duo 
heeft. Hun liefde voor dichtkunst 
en muziek, hun talent en gevoel 
voor het samenstellen van boeien-

de programma's bindt hen al jaren 
samen.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

'Dat leven is voorbij...'
Over het Rusland voor de revolutie

Irina Plyassova (Publiciteitsfoto).

Nathalia Bokova (Publiciteitsfoto).

heemstede - De Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein in Heemstede is zater-
dag 24 november voor The Royal Wind 
Music: dertien musici spelen instru-
mentale muziek uit de periode 1520 
tot 1640 op een instrumentarium van 
circa 45 renaissanceblokfluiten.

Het instrumentarium van The 
Royal Wind Music is gemodelleerd 
naar het voorbeeld van authentieke 
Bassano-modellen uit het Kunsthis-
torisches Museum in Wenen en 
varieert van een vijftien centimeter 
kleine sopranino tot een drie meter 
lange subcontrabasblokfluit en 
mag gerust spectaculair genoemd 
worden.
Behalve een lust voor het oor is een 
concert met het Royal Wind Ensem-
ble dan ook een lust voor het oog 
met deze unieke en prachtig uit-
gevoerde instrumenten. De alom 

geprezen akoestoek van de Oude 
kerk zal dit concert tot een bele-
venis maken. Op het programma 
staat muziek van onder anderen 
Pierre de la Rue, Orlando di Lasso 
en Josquin Desprez. Het volledige 
programma is te vinden op www.
podiumoudeslot.nl.
Aanvang zaterdag 24 november is 
20.15 uur. Reserveren van kaarten 
á € 21,50 is mogelijk via www.podi-
umoudeslot.nl of 06-13133626. x

Frans Vlaamse muziek
aan het Europese Hof

The Royal Wind Music

(Foto: Marco Borggreve).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

zandvoort - Veel vaste gasten van 
Café Oomstee kennen Gré van den 
Berg van de maandelijkse mee-
zingavonden. Op zich erg leuk 
natuurlijk, vooral als men aan deze 
avonden meedoet. Wat sommige 
mensen echter niet weten is dat Gré 
eigelijk en van huis uit jazzaccorde-
oniste is en veel heeft opgetreden 
in de Nederlandse jazzscène. Vorig 
jaar heeft men het Combo Blue 
Heaven al kunnen horen en zien 
in Oomstee en dat succes was dan 
ook een zeer goede reden om Gré 
met haar mannen wederom uit te 

nodigen voor een gezellige muzi-
kale zondagmiddag.
Zondag 25 november: het Combo 
Blue Heaven met Gré van den Berg 
- zang en accordeon, Dick Barter - 
piano, Rolf Koppijn - gitaar en zang, 
Rob Veenendaal - contrabas en Peter 
den Boer - drums en zang. Gré en 
Blue Heaven spelen van 15.00 tot 
18.00 uur in het Café Oomstee aan 
de Zeestraat 62 in Zandvoort. Zie 
ook www.oomstee.nl. x

Jazz mee met Gré in Oomstee

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - Stichting Vrienden 
van de Kapel presenteert op donder-
dag 29 november een concertlezing 
getiteld 'Kamermuziek: van kasteel-
vertrek door het bos naar de con-
certzaal'. In het kader van het con-
certseizoen, waarin het strijkkwar-
tet centraal staat, wordt met deze 
lezing ingegaan op de geschiedenis 
van de kamermuziek. Musicologe 
Sabine Lichtenstein zal vertellen, 

met veel klinkende voorbeelden 
laten horen, en met veel illustraties 
laten zien, waarom chambermusic 
geen roommusic en Kammermusik 
geen Zimmermusik heet. Aanvang 
is 20.00 uur. De toegang bedraagt € 
10,-. Jeugd tot 18 jaar betaalt € 5,-. 
De Kapel ligt aan de Potgieterweg 4 
in Bloemendaal. Zie ook www.deka-
pel-bloemendaal.nl. x

Kamermuziek: van kasteelvertrek
door het bos naar de concertzaal

haarlem - Op zondag 25 november 
treedt in het Draaiorgelmuseum 
Haarlem aan de Küppersweg 
het Zandvoorts Mannenkoor op 
met een programma vol gevari-
eerde muziek. Het uit 45 leden 
bestaande Zandvoorts Mannen-
koor, dat dit jaar het 30-jarig jubi-
leum vierde, zal een programma 
verzorgen waarbij een aantal 
stukken wordt begeleid door het 
Kunkelsorgel, afgewisseld met 
liederen die á capella en met pia-
nobegeleiding worden gezongen. 
Het programma begint om 14.00 
uur en zal vooraf worden gegaan 
door een concert van de orgels uit 
de museumcollectie. Het museum 
is geopend van 12.00 tot 18.00 uur 
en de toegang is gratis. x

Mannenkoor in het
Draaiorgelmuseum
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Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabo-
bank, Grote Houtstraat 5 in Haar-
lem.

Vrijdag 23 november

Schubert & Chopin

20.00 | De Russisch-Nederlandse 
pianist Alexander Drozdov speelt 
Moments Musicaux en Impromp-
tus van Schubert en Mazurka’s, 
Nocturnes en het Scherzo van 
Chopin. Gratis [na afloop collec-
te]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
in Santpoort-Noord. www.mos-
terdzaadje.nl

Stef Bos

20.15 | Het vertrekpunt van het 
nieuwe liedjesprogramma van 
Stef Bos was een werk van de 
jonge Zuid-Afrikaanse schilder 
Christiaan Conradie. Het vervolg 
is een verzameling van veel nieu-
we woorden en muziek. € 23,75 
| € 21,25 | € 18,50. Stadsschouw-
burg Haarlem.

Jenny Cardenas

20.30 | Eenmalig optreden van 
de Boliviaanse zangeres Jenny 
Cardenas in Nederland. € 10,-. De 
Pletterij, Lange Herenvest 122 in 
Haarlem. Reserveren mogelijk via 
info@pletterij.nl of 023-5423540.

Patronaat

21.00 | Geertruida on Tour: Worlds 
Dirtiest Sport & Bismuth. Indie- 
en noise pop. Gratis in het Café. 
23.00 | Onderstroom XL: Stephan 
Bodzin [D], Marc Romboy [D] en 
Kaiserdisco [D]. Techno tijdens de 
eerste nacht dat er tot 06.00 uur 
doorgegaan wordt. € 15,- [18+]. 
Grote Zaal.

Zaterdag 24 november

Pietjes Gegiechel [3+]

14.30 | Sinterklaasvoorstelling bij 
Poppentheater de Zilveren Maan. 
€ 8,50 [volwassenen € 10,-]. De 
Aardappelkelder op landgoed 
Elswout in Overveen. Reserveren 
mogelijk via 023-5353782 of 06-
22946290 en www.poppenthea-
terdezilverenmaan.nl

Culturele wereldreis

16.00 | Wereldreis naar West-
China, waar de Uyghuren wonen. 
Met dans, film, poëzie, histori-
sche achtergronden, eten en een 
optreden van Meshrep Ensemble 
Kamil Abbas. De Pletterij, Lange 
Herenvest 122 in Haarlem. Gratis 
toegankelijk. Mogelijkheid tot 
Uyghurse maaltijd á € 7,50 [reser-
veren via info@pletterij.nl of 023-
5423540].

The Royal Wind Music

20.15 | Dertien musici spelen 
instrumentale muziek uit de 
periode 1520 tot 1640 op een 
instrumentarium van circa 45 
renaissanceblokfluiten. € 21,50. 
Oude Kerk, Wilhelminaplein in 
Heemstede. Reserveren mogelijk 
via www.podiumoudeslot.nl of 
06-13133626.

haarlem - Eén van de oudste amateu-
rorkesten uit Haarlem en omgeving, 
Die Haerlemsche Musyckcamer, 
geeft op zondag 25 november een 
eenmalig concert in de Janskerk, het 
tegenwoordige onderkomen van het 
Noord-Hollands Archief. Eén van de 
oudste dirigenten uit de regio, tevens 
oprichter van het orkest, geeft leiding 
aan het geheel. Muziekpassionist 
André Kaart vertelt honderduit over 
het programma, de solisten en de 
componisten. "Je zult verstelt staan 
van het aantal componisten dat Ame-
rika in relatief korte tijd heeft voort-
gebracht!"

door Onno van Middelkoop

Die Haerlemsche Musyckcamer 
speelt voor de pauze werken van 
diverse componisten. Er wordt 
gestart met 'Serenade for String 
Orchestra opus 25' van Arthur Foote 
uit 1891. Daarna is het de beurt aan 
'Elegy' van Elliott Carter, een com-
ponist die dit jaar op bijna 104-jarige 
leeftijd is overleden. Na zijn 100ste 
verjaardag componeerde hij nog 
veertien werken. Hij vierde deze 
verjaardag in december 2008 met 
een gala in Carnegie Hall. Daarbij 
gingen zijn Interventions for Piano 
and Orchestra in première, maar 
werd ook le Sacre du Printemps 

van Igor Stravinsky opgevoerd. 
De Amerikaanse première van le 
Sacre du Printemps in Carnegie 
Hall in 1924 maakte een verplet-
terende indruk op hem, en bracht 

hem tot het besluit om componist 
te worden. Net als bij de première 
in Parijs in 1913 leidde de heidense 
en opzwepende 'lentewijding' tot 
heftige afkeurende reacties bij een 
deel van het publiek. De invloed 
van Stravinsky is in veel werk van 
Carter herkenbaar. Na 'Elegy' is het 
de beurt aan de 'Stabat Mater' van 
Virgil Thomson.

'I hate music, but...'
Na de pauze komt vocaliste Florien 
Hilgenkamp aan de beurt, die bege-
leidt door Fred Gest de Kidsong 'I 
Hate Music' van Bernstein ten 
gehore zal brengen. Dit werk uit 
1943 stelt bespiegelingen van een 
5-jarig meisje voor, met als laatste 
tekstregel 'I hate music, but I love 
singing'. Daarna volgt een medley 
uit de 'West Side Story', die voor 
velen herkenbaar zal zijn. Na Bern-
stein is het de beurt aan Scott Joplin 
met zijn 'Ragtime'. Overigens een 
leuke bijkomstigheid is, dat heel 
veel Amerikaanse componisten in 
opleiding zijn geweest bij de Franse 
componiste, dirigente en muziek-
pedagoge Nadia Boulanger. Naast 

Virgil Thomson waren ook Darius 
Milhaud en Astor Piazzola bij haar 
in de leer.
Het laatste deel van het concert is 
voorbehouden aan de Amerikaanse 
filmmuziek. Bernhard Herrmann is 
een componist die heel veel Ame-
rikaanse filmmuziek heeft geschre-
ven, waaronder de muziek voor 
Alfred Hitchcock's Psycho. Ook de 
scène met het douchegordijn wordt 
uitgevoerd, waarbij de violen de 
nekharen ter berge zullen doen rij-
zen. Herrmann tekende ook voor de 
muziek van de films Vertigo, North 
by North West en de latere film 
Taxidriver.
Het Slotakkoord is voor Leroy 
Anderson, beroemd van stukken 
als 'The Typewriter', 'Fiddel Feddel' 
en 'Plink, Plank, Plunk'. Al met al 
een heel divers én heel Amerikaans 
programma.
Kaarten á € 15,- zijn zoals gebruike-
lijk te koop aan de deur, die vanaf 
14.00 uur open is, of te reserveren 
via penningmeester@diehaerlem-
schemusyckcamer.nl. Het concert 
begint om 15.00 uur. Het adres is 
Jansstraat 40 in Haarlem. x

Heel divers en heel Amerikaans
Avontuur rond Amerikaanse componisten met Die Haerlemsche Musyckcamer

De inmiddels bijna 87-jarige Haarlemse dirigent André Kaart heeft nog steeds 
veel plezier in zijn vak (Foto: www.ovmfotografie.nl).

haarlem - Donderdag 29 november om 
20.30 uur geeft de Chris Hinze Combi-
nation een wervelend optreden in de 
Pletterij aan de Lange Herenvest 122. 
De Chris Hinze Combination is terug. 
In een nieuwe, compacte bezetting. 
'The New Chris Hinze Combination' 
anno 2012 is 'back to the roots' maar 
dan wel met een totaal nieuwe sound: 
jazz, en dance waarbij fluit, funky 
grooves, en heerlijke improvisaties 
centraal staan.

Na de succesvolle 'Back on the Map'- 
tournee en 2dvd/cd release in 2004, 
deed Chris Hinze met zijn Combina-
tion in 2005 wederom een tour langs 
schouwburgen en clubs. The Chris 
Hinze Combination combineerde 
muzikale stijlen als jazz, dance en 
worldmusic. 'Back on the Map', was 
een logisch vervolg op de ontwik-
keling die 'The CHC' doormaakte, 
nadat de band voor het eerst werd 

voorgesteld aan de internationale 
pers tijdens het Montreux Festival 
in 1970.
Een kleine flash-back: In de jaren 

zeventig was 'The CHC' nog een 
zogeheten fusion band met voorna-

melijk een Amerikaanse bezetting, 
waaraan onder andere John Lee, 
Gerry Brown, Roger Cooke, James 
Batton, The Brecker Brothers, Sigi 
Scwab, Jasper van het Hof, Kevin 
Eubanks en Larry Coryell meewerk-
ten.
De jaren tachtig tot heden brachten 
vooral veel etnische invloeden uit 
Afrika en India in deze band, toen 
Chris Hinze speelde met onder ande-
re Peter Tosh, Robbie Shakespeare, 
Sly Dunbar, Don Burrows, Mola 
Sylla, Majid Bekkas, TrilokGurtu, 
Ramesh Shotham, Fode Youla, Arto 
Tuncboyaci, Rashee Hama, Claron 
McFadden enzovoorts.
Chris Hinze (fluit) deelt de 'spotlight' 
met op keyboards Coen Molenaar, 
achter de drums: Franc auf dem 
Brinke en op bas Hidde Roorda. De 
zaal gaat om 20.00 uur open, de toe-
gang bedraagt € 10,-. x

Jazz, dance, funk & world music
Chris Hinze Combination in de Pletterij:

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - Het is al weer een tijdje 
geleden dat er een mondharmonica-
speler in Grand Café Restaurant de 
Rusthoek aan de Bloemendaalse-
weg 141 optrad, maar op zondag 25 
november zal Martijn Luttmer zijn 
muzikale kunsten vertonen met een 
allround trio.

Geboren in 1971 kreeg op Martijn 
Luttmer op zijn vierde zijn eerste 
mondharmonica. Vanaf zijn negen-
de speelt hij op een chromatisch 
instrument, zeg maar hetzelfde als 
waar Jean 'Toots' Thielemans op 
speelt. Een stuk moeilijkere har-
monica, maar wel veel completer. 
Inmiddels heeft Martijn bij zeer 
grote muzikale manifestaties mee-
gedaan, bijvoorbeeld met René Fro-
ger, en in 2010 zijn eigen CD opge-

nomen (www.martijnluttmer.nl).
De 5-snarige basgitaar is dze mid-
dag in de vertrouwde handen van 
Martin Zand Scholten. Jarenlang 
bij Hans Dulfers' Band actief en 
momenteel te beluisteren in diverse 
combo's, actief basjournalist in vak-
bladen en gerespecteerd docent. De 
andere begeleider is de jonge gita-
rist Martin Jagt.Hij studeerde onder 
andere bij Maarten van der Grinten, 
Jesse van Ruller en Martijn van Iter-
son. Na zijn afstuderen heeft Martin 
zich vooral in de breedte ontwik-
keld in verschillende stijlen zoals 
rock, pop, country en jazz. Tot slot 
is drummer Nanning van der Hoop 
weer de gastheer en muzikaal lei-
der.
Aanvang is 15.00 uur en de toegang 
is gratis. x

'Het is simpel: je blaast
er op en je krijgt geluid'
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Zaterdag 24 november

Maestro

20.00 | Frits Sissing presenteert 
een nieuw tv-programma van de 
AVRO: Maestro. In het program-
ma strijden negen bekende men-
sen, met een passie voor klassie-
ke muziek, om de titel 'Maestro'. 
Ze gaan de uitdaging aan om zich 
in acht weken te ontwikkelen tot 
dirigent van het orkest Holland 
Symfonia. Publiek kan de opna-
mes gratis bijwonen. Kaarten 
dienen wel besteld te worden via 
de AVRO webshop [http://avro.nl/
maestro/]. Philharmonie, Grote 
Zaal. Noot: Het programma wordt 
vanaf 8 november uitgezonden.

S-ss-sss-sanne!

20.15 | Sanne Hans, zangeres en 
gitarist van Miss Montreal. Lek-
kere mix tussen singer/songwri-
ter repertoire en pop. € 22,50 | € 
19,75 | € 17,-. Stadsschouwburg 
Haarlem.

Muziekquiz

21.00 | Tweede voorronde van de 
Hemelse Muziek Quiz 2012 o.l.v. 
DJ John. Café 't Hemeltje, Bloe-
mendaalseweg 102 in Bloemen-
daal. www.hemeltje.nl

Patronaat

21.00 | Pierre Omer. Rauwe folk 
blues ballads, gratis in het Café. 
23.00 | Superstijl! Met je stempas 
kun je elk kwartier weer kiezen 
uit verschillende muziekstijlen. 
€ 11,- [18+]. Kleine Zaal. 23.00 
| C-Jay's Electric Café. Kwaliteits 
progressive en techno met een 
vleugje deephouse. Gratis in het 
Café.

Zondag 25 november

Jaarmarkt

10.00 | meer dan 300 kramen 
domineren het hele centrum van 
Zandvoort domineren. Daarnaast 
zijn hier de gehele dag diverse 
attracties, straattheater, muziek-
shows en nog veel meer.

Pietjes Gegechiel [3+]

11.00 | Zie zaterdag 24 novem-
ber.

Uriël Ensemble

11.45 | Pianokwartet met gere-
nommeerde strijkers van het 
Koninklijk Concertgebouw 
Orkest ontroert en verrast door 
het intieme samenspel en de 
diepe interpretaties van o.a. een 
wonderschoon pianokwartet van 
Brahms. € 20,- [CJP en t/m 25 jaar 
€ 9,-]. Burgerzaal gemeentehuis 
Bloemendaal, Bloemendaalseweg 
158 in Overveen. www.muzen-
forum.nl. Reserveren mogelijk 
via Primera Overveen, tel. 023-
5272742.

Over de daken

13.30 | SiSint presenteert een 
Sinterklaasavontuur voor alle 
Hulppietjes. Voor deze ene keer 
nemen De Feestpieten de kinde-
ren al zingend en dansend mee 
op hun avonturen over de daken. 
€ 19,50. Stadsschouwburg Haar-
lem. Tweede voorstelling om 16.00 

uur.

Hippe Gasten [8+]

15.00 | Vijf muzikanten die spe-
ciaal voor kinderen vanaf 8 jaar 
rockliedjes schrijven. Beukende 
drums, solerende gitaren en een 
scheurend orgel worden niet 
geschuwd. € 8,-. Patronaat, Kleine 
Zaal.

overveen - De aartsengel Uriël keek 
waarschijnlijk stralend toe bij de 
oprichting van het Ensemble dat 
op zondag 25 november optreedt 
bij Muzenforum in Bloemendaal. 
Acht orkestmusici, afkomstig uit 
het Koninklijk Concertgebouwor-
kest, werden in 2004 geïnspireerd 
hun enthousiasme voor kamermu-
ziek vaste vorm te geven. De leden 
treden op in wisselende samenstel-
ling.

Bij Muzenforum komen er vier: 
Marijn Mijnders - viool, Roland 
Krämer - altviool, Yke Viersen 
- cello en Mitsuko Saruwatari - 
piano. Bij de komende uitvoering 
ligt het accent op pianokwartet-
ten en strijktrio's.
Het concert wordt geopend met 
het Strijktrio in Bes D 471 van 
Franz Schubert. Dit onvoltooide 
werk stamt uit 1816, het jaar 
waarin de jonge componist ont-
slag nam als onderwijzer. Tevo-
ren had hij al honderden werken 
geschreven, vooral liederen. Van 
dit trio in Bes wordt alleen het 
allegro gespeeld. Van het tweede 
deel bestaat niet meer dan een 
fragment.
Het hierna volgende pianokwar-
tet in c op 13 van Richard Strauss 
ontstond in 1885 in een periode 
waarin de jonge componist veel 
kamermuziek schreef. Het zet de 
romantische sfeer van Schumann 
en Brahms voort, maar laat al 
nieuwe kenmerken horen.
Na de pauze komt eerst het Ada-
gio en fuga KV 404a voor strijk-
trio van Mozart. Dit betreft een 
keuze uit triostukken gebaseerd 
op fuga's van Bach, waarin de 
oorspronkelijke baspartij wordt 
gepeeld door de cello.
Tot besluit speelt het Uriël Ensem-
ble het pianokwartet nr. 3 in c op 
60 van Johannes Brahms, begon-
nen in 1855, voltooid en uitgege-
ven in 1874 en een jaar later voor 
het eerst gespeeld met de com-
ponist zelf aan de piano. Brahms 
heeft altijd met het stuk gewor-
steld. Hij vergeleek het eens met 
het slot van Goethe's Leiden des 
jungen Werther met de opmer-
king: zet op de omslag maar een 
pistool voor een hoofd. Het kwar-
tet heeft daarom wel de bijnaam 
'Werther'. Gelukkig dachten 
Brahms vrienden en tijdgenoten 
er heel anders over en bleef dit 
monumentale werk van de mees-
ter ruimschoots in leven.
Marijn Mijnders en Yke Viersen 

kregen hun opleiding in den 
Haag, bij Davina van Wely en Jean 
Decroos. Roland Krämer werd 
gevormd in Erlangen en Wenen, 
Mitsuko Saruwatari studeerde in 
Tokio en later bij Willem Brons 
in Amsterdam. Het gezelschap is 
dus internationaal van afkomst, 
maar heeft hechte Amsterdamse 
banden gesmeed in het orkest. 
Het Uriel Ensemble heeft een 
vaste concertserie in Amsterdam 
en treedt ook verder regelmatig 
op in binnen- en buitenland.
Aanvang zondag 25 november is 
11.45 uur. Zaal en kassa zijn open 

vanaf 11.10 uur. Het concert vindt 
plaats in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis van Bloemendaal 
aan de Bloemendaalseweg 158 in 
Overveen. Kaarten kosten € 20,-. 
Houders van CJP en jeugd tot en 
met 25 jaar betalen € 9,-. Voorver-
koop van losse kaarten is moge-
lijk bij het Primera Postkantoor 
aan de Bloemendaalseweg 234 in 
Overveen, tel 023-5272742 en op 
de dag van de concerten aan de 
kassa in de zaal.
Zie ook www.muzenforum.nl. x

Een stralende aartsengel
Uriël Ensemble met kleurrijk programma

(Publiciteitsfoto).

Zondag 25 november

KJO en Alderliefste

15.00 | Het Kennemer Jeugd 
Orkest in concert met Alderliefste 
en jong talent. € 15,- [HPas, CJP, 
Student en t/m 16 jaar € 12,-]. Phil-
harmonie, Grote Zaal.

'Dat leven is voorbij...'

15.00 | Irina Plyassova - zang en 
Nathalia Bokova - piano, beiden 
uit Rusland, Muziek van Shapo-
rin, Sviridov en Molchanov, 
geschreven op teksten van de 
dichters Alexander Blok en Ser-
gey Esenin. Gratis [na afloop col-
lecte]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 in Santpoort-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

'Remembrance'

15.00 | Duo Sans Souci - violiste 
Annoesjka Cabo en pianist Frans 
van Dalen - speelt muziek uit de 
originele speellijst van de Titanic. 
Maak kennis met de uitgebreide 
en afwisselende muzieksmaak 
uit de jaren rond 1912. € 9,-. Oude 
Kerk, Kerkplein in Spaarndam. 
www.vriendenoudekerk.nl en 
www.duosanssouci.nl

Jazz mee met Gré

15.00 | het Combo Blue Heaven 
met Gré van den Berg - zang en 
accordeon, Dick Barter - piano, 
Rolf Koppijn - gitaar en zang, Rob 
Veenendaal - contrabas en Peter 
den Boer - drums en zang. Café 
Oomstee, Zeestraat 62 in Zand-
voort. www.oomstee.nl. Gratis 
entree.

Patronaat

16.30 | Haarlemse Jazz Club: Saxo-
fonist en crooner pur zang Rom 
'Rommy Halifax' Helweg en zijn 
Fabulous Orchestra. € 5,-. Patro-
naat Café. 20.30 | Great Lake Swim-

mers [CAN]. Tijdloze melodieën 
met in folk gewortelde indiepop. 
Vooraf Holy Fuck zijproject Dus-
ted [CAN]. € 14,-. Kleine Zaal. x

overveen - Ook bij Poppentheater de 
Zilveren Maan in de Aardappelkelder 
op landgoed Eslwout beleven Sint 
en zijn Pieten weer allerlei sprook-
jesachtige avonturen. Hieronder een 
overzicht van de komende voorstel-
lingen.
 
Pietjes Gegiechel (3,5+) door Jeannette 
Kuiper. Haar voorstellingen worden 
gegeven in een traditionele poppen-
kast. Het zijn sprookjes en mythen 
waarin fictie en werkelijkheid 
zich afwisselen. Ze zijn spannend 
en mysterieus, maar ook grappig. 
Te zien op zaterdag 24 november 
(14.30 uur) en zondag 25 november 
(11.00 uur).
Waar is het paard Sinterklaas? (4+) 
door Poppentheater Dubbele Jan. 
Het paard van Sinterklaas is dol op 
winterwortels. Als de schimmel zijn 
dagelijkse boswandeling maakt ziet 
het brave dier een lekker worteltje. 
Maar aan die wortel zit een touwtje 
en aan het touwtje zit een stok en 

aan die stok zit een... Voorstelling 
met veel interactie met het publiek 
en Zwarte Piet in de hoofdrol. Te 
zien op 28 november 14.30 uur.
Bibi en het verdwaalde paard (2,5+). 
"Mama, er is een paard in de tuin. 
Waar komt het paard vandaan? En 
waarom heeft hij de hik? Bibi moet 
goed voor het paard zorgen tot 
iemand hem komt halen…" Ver-
rassende en gezellige voorstelling, 
speciaal gemaakt voor de Sinter-
klaasperiode. Te zien op zaterdag 1 
en zondag 2 december (11.00 uur).
Kaartjes kosten € 8,50 en € 10,- voor 
volwassenen. Voor meer informatie 
en reserveren, tel. 06-22946290 en 
023-5353782 of ga naar www.pop-
pentheaterdezilverenmaan.nl
Poppentheater de Zilveren Maan is 
gevestigd in de Aardappelkelder op 
Landgoed Elswout aan de Elswout-
slaan 28 in Overveen. x

Sint in het poppentheater

(Foto: Fred Snel).

haarlem - Zaterdagmiddag 24 
november zal Zwarte Piet samen 
met Sjamke de Voogd, bekend van 
VET Kindercabaret, een bijzonde-
re Sint Nicolaas etalage onthullen 
bij H. de Vries Boeken, gemaakt 
door Charlotte Dematons. De eta-
lage wordt onthuld tussen 15.00 
en 16.00 uur. Tot die tijd is de eta-
lage ingepakt met cadeaupapier. 
Daarna is er in de binnentuin 
een feestelijk programma, waar-
bij onder anderen Sjamke en de 
kinderen mét de Sint leuke liedjes 
gaan zingen. Voor iedereen is er 
een warme kop chocolade melk 
en lekker strooigoed. Charlotte 
Dematons, bekend van het Sin-
terklaasboek, verbergt een poes in 
de etalage en kinderen moeten die 
gaan zoeken. De Sint verloot later 
onder de kinderen de grote versie 
van het Sinterklaasboek. x

Een sintetalage

Illustratrice Charlotte Dematons in 
de Sintetalage bij H. De Vries Boeken 
(Foto: R.S.P.Fotografie ©2012).
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